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ELEKTRISCHE 
FIETS SPIDER Batt. li-ion

37V 12A

444 WH

actieradius
50 - 100 km

Afstand met 
volle batterij

Knip deze bon uit en toon hem aan de kassa

ELEKTRISCHE 
FIETS SPIDER Batt. li-ion

37V 12A

444 WH

actieradius
50 - 100 km

Dame of heer | Kleur: mat zwart of mat grijs | VOORWIELMOTOR |
Anti-lekbanden | Eenvoudig te bedienen LCD display | 7 Vit Shimano

OVERNAME VAN JE OUDE FIETS 

VOOR € 250 korting !
Enkel geldig bij aankoop van elektrische 
fiets SPIDER zoals hierboven. 
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€ 1495

- €250 oude fi ets

DEINZE  Alle prefabelementen
samen worden omgevormd tot 
vijf penthouses. De bouw was 
een primeur voor België. De ap
partementen staan boven het 
blok waaronder de supermarkt 
Albert Heijn zich bevindt en heb
ben een uitzicht over grote delen 
van Deinze en de omgeving. 

De nutsleidingen voor deze 
penthouses werden vooraf aan
gebracht op het dak van het 
shoppingcentrum. Volgens de 
projectontwikkelaar gaat het om 
intelligente en duurzame kwali
teitswoningen van de 21ste 
eeuw. De penthouses omvatten 
een inkomhal, leefruimte, open 

ingerichte keuken, berging met 
aansluiting voor wasmachine, 
badkamer met douche, apart toi
let en één, twee of drie slaapka
mers. Verder is vloerverwarming 
aanwezig en de speciale isolatie 
zorgt voor lage energiekosten. 
Gezien de beschikbare ruimte en 
het panoramisch uitzicht zijn er 
terrassen voorzien die tot dertig 
vierkante meter groot zijn.

Een groot voordeel is volgens 
projectontwikkelaar Hendrik De 
Keukeleire dat de woningen di
rect bij het shoppingcenter zijn 
gelegen, dat er parkeergelegen
heid is en dat het station en het 
centrum van Deinze zich op hon

derdvijftig meter van het gebouw 
bevinden. Het optillen van de 
elementen en het op zijn plaats 
brengen was bijzonder spectacu
lair en werd door velen vanop de 
Gaversesteenweg gevolgd. De 
woningen zijn gebouwd volgens 

een uniek systeem waarop een li
centie is genomen voor de Belgi
sche markt. 

Info bij Margot Michels via 
Margot@immoarnou.be en 09
386.28.52. Architect is Archi2 of 
rudy.vandeputte@archi2.be 

In twee dagen tijd plaatste een aannemer met een 
mammoetkraan negenentwintig woonblokken op 
het dak van het shoppingcentrum Driespoort.

Vijf penthouses op 
dak shoppingcentrum

JOHN DE VLIEGER

Het optillen en op zijn plaats zetten van de 
penthouses was een spectaculair werkje. Foto: jdv

DEINZE

Leietreffen Motortouringclub Triangle

Motortouringclub MTC Triangle organiseert op zondag 3 mei 
voor de zeventiende keer zijn Leietreffen. Het gaat om een toeris
tische rondrit van ongeveer 175 kilometer door de Leiestreek,
Vlaamse Ardennen en Henegouwen. Start en aankomst aan het 
Brielpaviljoen op de Brielmeersen. Vrij inschrijven van 8.30 tot
11.30 uur. Om 17.17 uur worden twee smartphones en een tablet
verloot onder de aanwezige deelnemers. 
Info: roland@mtctriangle.be of 047246.44.98.  (jdv)

WONTERGEM  

Garageverkoop ‘tzalwerewazijn’
Het feestcomité ‘tzalwerewazijn’ organiseert op zaterdag 2 mei tus
sen 8 en 16 uur een garageverkoop. In de feesttent die opgesteld is 
achter het Kerkplein kan een deelnemerslijst met wandelplan worden
bekomen. Deelnemen is gratis. Op zondag 3 mei wordt de kermis ver
dergezet om 9 uur met een gewestelijke vinkenslag door Immer Ge
duld. Na een aperitief  vanaf 12.30 uur kan u aanzitten aan een barbe
cue. Inschrijven via 05163.57.91. of dirk.vandewiele1@telenet.be 
Om 16 uur is er een optreden van Marc Morgan.  (jdv)

INFO www.tzalwerewazijn.be 

DEINZE

Speelplaats 
SintVincentius 
omgetoverd 
tot festivalterrein

Op maandag 4 mei wordt de
speelplaats van Leiepoort 
campus SintVincentius in 
de Peter Benoitlaan 40 om
getoverd tot festivalterrein. 

Het organisatieteam met 
leerkracht Vicky Van de 
Walle en de leerlingen Jona
than Yde, Thomas Van Quae
them, Louiza Geiregat, Tibo 
Fourneau, Delphine De Pae
pe, Jasminde Duroi, Febe 
Temmerman, Illyanna Roa
en, Jelle De Smedt en Kevin 
Denys plannen tussen 12 en 
15.50 uur verschillende op
tredens. 

Daaronder de bands The 
FishHooks, Safi & Spreej en 
Freaquency en Dj Lode. Deze
laatste is een leerling van de
school. De leerlingen zelf 
staan in voor de organisatie,
zoals het uittekenen van het 
plan van het festivalterrein 
en het zorgen voor spijs en 
drank.  jdv) 
INFO vwv@sintvincentiusdein
ze.be 


